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زیادی  فعالیت های  اقتصــاد  زمینه   »در 
شده، با ارزش هم هست؛ اما مسئله   اشتغال 
حل نشده است، مسئله  تورم حل نشده است، 
است، مسئله   کار حل نشده  فرهنگ  مسئله  
ســاعات مفید کار حل  نشده است. فرهنگ 
کار باید در کشور یک جوری باشد که مردم 
کار را عبادت بدانند؛ هر یک ساعت کار را با 
شوق بیفزایند در مدت و مقدار کاری که انجام 
می دهند. باید کار کرد. با بیکاری و بی میلی به 
کار و تنبلی و وادادگی، کشور پیش نخواهد 

رفت.«
)بیانــات مقام معظم رهبــری در دیدار 

مسئوالن نظام جمهوری اسالمی 90/5/16(
سر هر کاری که هستیم از ابتدا متعهد شدیم تا 
کارمان را درست انجام بدهیم؛ اما انگار یک جای کار 
لنگ می زند، تا حقوقمان را باال نمی برند یا کمی دیر 
می دهند، کم کاری می کنیم؛ تا مرخصی نمی دهند 
کم کاری می کنیم و معترض می شــویم؛ تا رئیس  
متعهدمان نیســت کم کاری می کنیم؛ تا تطمیع 
می شویم کم کاری می کنیم؛ اصال تا قرار است کار 
کنیم، کم کاری می کنیم. با وجود همه این ها، اگر به 
دلیل و معنای حقیقی تعهد و وجدان کاری برسیم؛ 
هرگز و هرگز درهیچ شرایطی کم کاری نمی کنیم.
وجدان کاری رکن اساسی پیشرفت

در ایام مختلف ســال اگر مسیرتان به ادارات 
مختلف بیفتد و در کوتاه ترین زمان قابل فرض به 
خواست مطلوب برسید؛ قطعا تعجب می کنید. آخر 
عادت کرده ایم به اینکه در برخی ادارات از طبقه ای 
به طبقــه ای دیگر و از اتاقی به اتاقی دیگر هدایت 
شویم و آخر سر هم برویم در نوبت برای 3ماه بعد! 
برخی دیگر هم نظیر بانک ها هستند که اصال عادت 
به خلوت بودنشان نداریم و حداقل هر بار باید 50 
نفــری را در نوبت بنشــینیم و با این وجود گپ و 
گفت صمیمانه کارمندان با هم، خوردن چای، وقت 
نهار و... آنان را هم شاهد باشیم. البته از حق نباید 
گذشت، چرا که در این میان همه وهمه جا این طور 
نیســتند و تعهد به کار برخی افراد و ادارات، تحت 
هیچ شرایطی دچار خدشه نمی شود. اما حتما شما 
هم دیده اید؛ با حلول ماه مبارک رمضان، احساس 
تعهــد و وجدان کاری با درک بیشــتر و حضور و 
نــگاه خدا بر اعمــال و رفتارمان بیش از قبل قابل 

لمس است.
به یکی از شعبات پر رفت و آمد بیمه می رویم؛ 
باوجود احســاس خستگی بیشتر حین کار در این 
ایام به نظر می رسد که کارمندان حتی بیش از حد 
معمول در کار سرعت دارند. دقایقی را به گفت و گو 
با یک خانم مســن می پردازیــم و او درباره علت 
مراجعه اش به این اداره و فرآیند کارش با ما صحبت 
می کند. خانم قدیری در گفت و گو با گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »چند ماهی است که برای انجام 
کار ســابقه ام در این شعبه رفت و آمد دارم و امروز 
باالخره به نتیجه مطلوب رسیدم. احساس می کنم 
که همزمان شــدن امروز با ایام ماه مبارک رمضان 
موجب توجه بیشتر کارمندان به تکریم ارباب رجوع 

شده است.« 
این خانم همچنین ادامــه می دهد: »با وجود 
اینکه دفعات قبل هم کارمندان محترم پیگیر کار 

کمیت و کیفیت وجدان کاری 
در سازمان ها و ادارات

تعهد به کار و تالش برای مطالبات مردمی
گروه گزارش  بخش نخست

 * یک مسئول بانک: هر کس باید مدیر خود در کار باشد به این صورت 
که هر کس باتوجه به مسئولیتی که دارد کارش را تا جایی که از سوی

 رئیس  انتقادی بر آن وارد نباشد، درست انجام بدهد. 
من معتقدم اگر ما با این دید که مشتری همانند برادر، پدر 

یا اعضای خانواده ما است، نگاه کنیم، قطعا خدمت را
 به نحو احسن به آنها ارائه می کنیم.

* یک ارباب رجوع: دفعات قبل هم 
کارمندان محترم پیگیر کار من بودند، 
اما امروز حتی در نحوه برخورد هم با 

تفاوت هایی به نسبت قبل مواجه شدم و به 
نظر می رسد که رضایت ارباب رجوع برای 
رضایت خدا در ماه مبارک رمضان باعث 

این گونه تعهد و تکریم مضاعف شده است.                       

من بودند، اما امــروز حتی در نحوه برخورد هم با 
تفاوت هایی به نســبت قبل مواجه شدم و به نظر 
می رسد که رضایت ارباب رجوع برای رضایت خدا 
در ایــن ماه باعث این گونه تعهد و تکریم مضاعف 
شــده است.« گفتن این نکته خالی از لطف نیست 
که در فرهنگ اســالمی از کار به عنوان »وظیفه« 
یاد می شــود. از این رو در پرتو این عنوان ارزشی، 
دشواری های کاری، برای آدمی جلوه ای نداشته و 
همه تالش خود را برای رسیدن به هدف مورد نظر 
به کار می برد و در صورتی که دسترســی به هدف 
برای او میســر نشد، دچار سرخوردگی و بیهودگی 
نمی شود، زیرا به فرمایش امام راحل)ره(: »ما مامور 

به وظیفه ایم، نه مامور به نتیجه.«
احترام، نخستین عامل رضایت مراجعین

هرچنــد که تعهد و وجــدان کاری در ایام ماه 
مبارک رمضان بسیار قابل تحسین است، اما برخی 
تمام ایام ســال برایشان ماه رمضان است و هر روز 
با احساس حضور خدا در برابر خود با وجود شرایط 
مختلف کمک به خلق برای رضای خدا را با ارزش تر 

از هر چیز دیگری می دانند.
در روزها و ســاعات مختلف بارها مسیرمان 
به یکی از شعبات بانک ها افتاده است و همیشه 
دیده ایم که مردم با رضایت از در برخی شــعب 
خارج می شــوند، اما امروز به یکی از این بانک ها 
آمدیم تا درباره حفظ این احســاس مسئولیت و 
تکریم ارباب رجوع در تمام ســال با کارمندانش 

گفت و گو کنیم.
 پای گفت و گو با حســن گلی زاده مسئول یکی 
از شعب بانک ها می نشینیم. او که 27 سال سابقه 
خدمت دارد و حدود یک سال و چند ماهی است در 
این شعبه مشغول به کار است، درباره نمود وجدان 
کاری در روابط کاری می گوید: »نظر شخصی من 
این اســت که روابط در بین همکاران و همچنین 
مشتریان باید دوستانه باشد؛ هرچند که یک سری 
ضوابط تعیین شده وجود دارد که نباید از چهارچوب 

آن خارج شد.«
 وی در ادامــه می افزایــد: »در کار، هــر کس 
باید مدیر خود باشــد، به این صورت که هر کس 

باتوجه به مسئولیتی که دارد کارش را تا جایی که 
از ســوی رئیس  انتقادی بر آن وارد نباشد، درست 

انجام بدهد.«
این مسئول بانک در ادامه درباره تکریم ارباب 
رجــوع در کار می گوید: »من معتقدم اگر ما با این 
دید که مشتری همانند برادر، پدر یا اعضای خانواده 
ما است، نگاه کنیم، قطعا خدمت را به نحو احسن 

به آنها ارائه می کنیم.« 
گلی زاده در حالی که معتقد است دید کارمند 
یا رئیس  یک شعبه یا اداره باید برای همه یکسان 
باشــد، توضیح می دهد: »رئیس یک شعبه یا اداره 
باید برخوردی یکسان نسبت به یک کارگر صفر در 
مقایســه با یک پزشک داشته باشد، طوری که در 
حین خدمت نباید این دید که یک نفر کارگر است 
و من رئیس  هســتم را داشته باشد و احترام همه 

مراجعین باید حفظ شود.«
 وی معتقد است در روابط کارمند و مشتری باید 
اعتماد وجود داشته باشد. همچنین باید بدانیم اگر 
برای مراجع کننده ای که توانمندی ندارد، کاری را 

انجام دهیم این محبت در جای دیگری به خودمان 
برمی گردد. 

در میان گفت و گو چندیــن بار پیش می آید 
که مردم به او مراجعــه می کنند و می بینیم که 
بی وقفه پاســخگوی آنان است. حتی در این بین 
گاهــی کارهایی انجام می دهد که یا اصال وظیفه 
خود مشتری است یا حداقل تحویل داران! برای 
او تفاوتی نمی کند که مشــغول چه کاری است؟ 
در بین انجام مهم ترین کارها هم با مراجعه افراد 
مختلــف اموری که حتی در حوزه مســئولیتش 

نیست را انجام می دهد. 
یکی از مشــتریان محلی درباره او می گوید: 
»یک بار وقتی داخل بانک نتوانســتم اقساط وام 
خود را پرداخت کنم با این وجود که می توانستم 
بــه خانه بروم و کارم را حتی با تلفن بانک انجام 
دهم؛ وقتی به ایشان مراجعه کردم از من خواستند 
تا اجازه دهم خودشان این کار را برایم انجام دهند 
و این در حالی بود که همان لحظه سیستمشان 
با مشــکل مواجه شد و در آن لحظه به بیرون از 

بانک رفتند و با ایستادن در صف عابر بانک اقدام 
به انجام کار من کردند.«

کیفیت محصوالت ایرانی
 در گرو افزایش وجدان کاری

در ماده 51 قانون کار میزان مجاز ســاعت کار 
روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشــمول قانون 
کار کشور 8 ساعت اعالم شده است که البته کارگر 
و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها 

را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند.
 اما به صورت کلی نمی تواند از 44 ساعت بیشتر 
باشــد. در این زمینه عنوان می شود که مشموالن 
قانون کار در طــول یک هفته کاری که البته غیر 
از جمعه محاســبه می شــود تا 49 ساعت نیز کار 
می کنند. با این حال قانون کار هیچ گونه تاکیدی بر 
وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان ساعات مفید 

کاری افراد در قالب ماده 51 ندارد. 
همچنین برآوردهای دیگری نشان می دهد که از 
44 ساعت کار هفتگی قانونی در کشورهای توسعه 
یافته 28 ساعت به صورت مفید انجام می شود و در 
ایران با وجود انجام 44 تا 49 ســاعت و بیشتر کار 
در هفته، ســاعات کار مفید فقط 11 ساعت است. 
در خوشــبینانه  ترین حالت ســاعات کار مفید در 
ایران در هر روز تا 2 ساعت است که میزان هفتگی 
آن به بیشــتر از 11 ساعت نمی رسد. البته برخی 
آمارهای دیگر نیز این میزان را 6 تا 7 ســاعت در 
هفته برآورد کرده است. با این حال میزان ساعات 
کار مفید هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ســاعت و در 
کره جنوبی نیز 54 تا 72 ســاعت برآورد می شود.                                  
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دالیل عدم 

و هر تولیدکننده یا ارائه دهنده خدماتی کارش را 
در کمال صحت و سالمت و با در نظرگرفتن وجدان 
کاری انجام دهد، کیفیت محصوالت و خدمات ایرانی 
افزایش چشمگیری خواهد داشت و در نتیجه مردم 
نیز اقبال بیشتری نشان خواهند داد. تبلیغات و شعار 
الزم اســت، اما کافی نیست. مشتری باید احساس 
اطمینانی به کاال و خدمات ایرانی پیدا کند که این 
تنها با باالبردن کیفیت میسر خواهد بود. بهره وری 
پایین از نیروی انســانی نیز از دیگر نشانه های این 

معضل فرهنگی است.
رضایت خلق در گرو رضایت خالق

برای همه ما پیش آمده که با مراجعه به یک 
اداره یا مرکز برای انجام امور با رفتار نامناســب و 
عدم پیگیری یا عدم انجام کارمان مواجه شده ایم. 
خیلی وقت ها این درحالی است که خود ما نیز در 
ســمتی مشابه به خلق ارائه خدمت می کنیم، اما 
تا کنون در آن لحظه فکر کرده ایم که این شــاید 
همان بازتاب عدم تعهد ماست؟ در زندگی امروز 
عــادت به توقــع از دیگران در همــان کاری که 
خودمان در آن کوتاهی می کنیم به یک روزمرگی 

تبدیل شده است. 
وجدان و تعهد در کار شاید یعنی دیدن خودمان 
در روبروی خودمان! اگر شخصی را که برای کاری 
به ما مراجعه کرده خودمان ببینیم، شاید در رفتار 
با او و کارش تجدید نظــری کنیم. برخی هایمان 
وقتی پشت میز هستیم، فراموش می کنیم که در 
اجتمــاع همگی الزم و ملزوم هم اند و رضایت خدا 

در رضایت خلق خداست.
 یکی از اولیای دانش آموزان برایمان می گوید: 
»بــرای انجام کاری پیش رئیس  منطقه رفته بودم 
و در حالی که وقت برای دریافت پاســخم داشتم، 
بــا رفتار بی ادبانه ای مرا از اتاقش بیرون کرد و کار 

مرا انجام نداد. آمرانه گفت که وقت ناهار است.« 
وی در ادامه می گوید: »همان موقع با اینکه وقت 
ناهار بود، به قسمت دیگری که کارم به آن مربوط 
می شــد، مراجعه کردم و مسئول آن بخش کارم را 
انجام داد و کمــی دیرتر برای ناهار رفت. وقتی از 
رفتار مدیر منطقه اطالع یافتند، گفتند که ایشان 
به تازگی مدیر منطقه شــده اند و قبال در ســمت 
پایین تری بودند و از وقتی که در این ســمت قرار 
گرفتند، حتی در امور مربوط با کارکنان هم چنین 

برخوردی دارند.« 

رغبت برخی ایرانی ها به مصرف کاالی تولید داخل 
به دلیل کیفیت نداشــتن آن است و این کیفیت 
نداشتن به سبب تالش مضاعف نداشتن در کار تولید 
و درست انجام ندادن کار است. اگر کارگر و کارفرما 

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

سازمان بهشــت زهرا )س( در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 
مجموعه  عروجیان را به شــرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید بدینوسیله از اشخاص 

حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
الف( مدت انجام خدمات: یک سال شمسی

ب( محل ارائه خدمات: مجموعه عروجیان
ج( شرایط متقاضی:  1- دارابودن حداقل رتبه 4 کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور با ســقف کاری مجاز )ترجیحا با سابقه کاری مرتبط با نگهداری امور فضای سبز و خدماتی 
مراکــز بزرگ ماننــد فرودگاه ها، مراکز صنعتی، مراکز درمانی و....( یــا تاییدیه وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی جمهوری اســالمی ایران در امور خدماتی پشــتیبانی و فنی و مهندسی )ترجیحا با 
ســابقه کاری مرتبط با نگهداری امور فضای ســبز و خدماتی مراکز بزرگ مانند فرودگاه ها، مراکز 
صنعتی، مراکــز درمانی و...( 2- دارابودن گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران یا برگه ثبت نام 

در سامانه وزارت کار جهت دریافت گواهی صالحیت ایمنی.
د( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبیــن برای خرید اسناد مناقصه 
می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 1001 نزد 
بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک 

سازمان- اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ه ( میزان سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ 1/900/000/000 ریال را به عنوان 
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا )س( با اعتبار حداقل 
سه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( به نام سازمان 

بهشت زهرا )س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
و( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و 

تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت 15/00 می باشد(.
بدیهی اســت شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف مقرر در اسناد 

مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با 

قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی 

شماره: 97/4

صورتجلســه  اســتناد  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1396/11/25
اعضای  شــد:  اتخاذ  ذیل 
بقیه  بــرای  مدیره  هیئت 
مــدت تصــدی بــه قرار 
گردیدند:  تعییــن  ذیــل 
محمدمهــدی  آقــای 
شــماره  بــه  قندهــاری 
 0043664334 ملــی 
هیئت  عضــو  عنــوان  به 
مدیرعامــل  و  مدیــره 
آقــای ســید علی اصغــر 
شــماره  به  طباطبائیــان 
ملــی 4579201221 به 
هیئت  رئیس  نایب  عنوان 
مدیره آقای سید علی نقی 
شماره  به  سیدخاموشــی 
 0038748347 ملــی 
شــرکت  از  نمایندگی  به 
بافندگــی  و  ریســندگی 
ملی  به شناســه  مطهری 
بــه   10102245323
عنوان رئیس هیئت مدیره 
اوراق و اسناد بهادار  کلیه 
و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک سفته بروات و عقود 
اسالمی و غیره با امضا دو 
نفر از اعضا هیئت مدیره و 
همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت تهران 
پلی استر تاپس 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 
215000 و 
شناسه ملی 

 10102563826

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 1395 به تصویب 

رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب 

گردیدند: محمود نجفی اصل به شــماره ملی 033843465 

حســین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 قاسم 

نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 موسسه حسابرسی 

پارس ارکان تراز )حسابداران رسمی( به شماره ثبت 30977 

و شناســه ملی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی و 

موسســه حسابرسی تراز مشهود محتســب به شماره ثبت 

42989 و شناســه ملی 14007130998 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۵0۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴0۵۵۹۹ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱0۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱06۷۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/5/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 
و سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. موسسه پیوند ارقام 
راهبر ایرانیان به شناســه ملی 14006196976 به سمت بازرس 
اصلی و مهیار علیقلی به کد ملی 4723686479 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اسکندر 
پرکاوس به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی 2141815576 
جمشید پیراصغری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی 
0046088301 محمد جوانشــیرگیو به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره به کد ملی 0652076033 حمید جوانشــیرگیو به 
ســمت عضو هیئت مدیره به کد ملی 0652123198 برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی 
و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای جوان دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۵۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱0۴۴0۳۷

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی )نوبت 
اول( که رأس ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1397/4/16 در محل رستوران پاالیشگاه روغن سازی 
تهران )ایرانول( واقع در شــهرری باقرشهر ابتدای جاده قدیم قم بلوار پاالیشگاه )شهید تندگویان( 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی سال 1396/12/30 و بودجه سال جاری.

3- انتخاب بازرس یا بازرسان
* داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده)9( دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته 

از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
* درصورتی کــه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند اســتفاده از 
حــق رای خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومــی به یک نماینده تام االختیار واگذار 
کنند. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 10 روز از انتشــار این آگهی 
به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر 

در محل دفتر شرکت تعاونی حضور یابند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی اداری شرکت نفت ایرانول

شماره ثبت: 492738

هیئت مدیره

بسمه تعالی


